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Προϊόντα

Μοντέλο

Χρηματοκιβώτια σπιτιού

Χρηματοκιβώτια ξενοδοχείων

     STK-S                  205 x 340 x 260                 140 x 250         14      10/10            370

     STK-M   264 x 400 x 310                 170 x 310    51        27      10/10            500

     STK-L                  357 x 470 x 380                 280 x 390         55      10/10            660

     STK-H                  200 x 435 x 365                 150 x 375         30        2/5            240

* Άλλα χρηματοκιβώτια διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
** Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Χρηματοκιβώτια ξενοδοχείων: Τεχνικά χαρακτηριστικάΧρηματοκιβώτια σπιτιού: Τεχνικά χαρακτηριστικά

The r ight to feel safe

Η Stefanidis Group είναι μια Ελβετική εταιρεία με έδρα τη Ζυρίχη.

Δημιουργούμε, κατασκευάζουμε και προμηθεύουμε μοναδικά ηλεκτρονικά χρηματοκιβώτια και υπηρεσίες
εγκατάστασης χρηματοκιβωτίων σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα στην Ευρώπη.

H Switzerlock είναι ο διακριτικός μας τίτλος σε όλες τις χώρες που εκπροσωπούν ή αντιπροσωπεύουν τα
χρηματοκιβώτια μας.

Εξωτερικές διαστάσεις*
Ύψος x Πλάτος x Βάθος (χιλ.)

Διαστάσεις της πόρτας
Ύψος x Πλάτος (χιλ.)

Καθαρό
Βάρος (kg)

Όγκος
(lt)

Το πάχος της πόρτας
& των 6 πλευρών (χιλ.)

Λιανική τιμή**
(Ευρώ)

   35  

   84

   12

• Πάχος χάλυβα: 10 χιλ. η πόρτα + 10 χιλ. το σώμα
• 2 πείροι κλειδώματος επινικελωμένοι ø 20 χιλ.
• Ηλεκτρομηχανική κλειδαριά (Motorized)
• Εσωτερικοί μεντεσέδες που επιτρέπουν στην πόρτα
   να ανοίξει κατά 90 μοίρες
• Οι πόρτες και ο σκελετός είναι κομμένα με λέιζερ
• Ηλεκτρικό σύστημα κλειδώματος με συνδυασμό 6
   αριθμητικών ψηφίων (1.000.000 συνδυασμοί κωδικών)
• Αμερικάνικο πληκτρολόγιο ADI
• Σύστημα αυτόματου κλειδώματος μετά από
   4 ανεπιτυχείς προσπάθειες πληκτρολόγησης
   κωδικών (15 λεπτά αναμονής)
• Οθόνη LED
• 1 αποσπώμενο ράφι εσωτερικά
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες 4 x 1,5V AA/LR6
• Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταριών
• Mόνιμη μνήμη ώστε ακόμα κι αν οι μπαταρίες αδειάσουν,
   ο κωδικός να παραμένει μόνιμα αποθηκευμένος
• 1 εξωτερική πηγή ενέργειας για να ενεργοποιήσει το
   ηλεκτρονικό σύστημα αν οι μπαταρίες αδειάσουν
• 4 τρύπες στην πλάτη για να στερεωθεί στον τοίχο και
  4 στη βάση του χρηματοκιβωτίου για να στερεωθεί
  στο έδαφος
• 4 μεταλλικά στριφώνια Fischer Μ10x190 και 4 αμπούλες
   χημικής ρητίνης για στήριξη σε σκυρόδεμα
• Λαμπερά χρώματα: Μαύρο στο εξωτερικό και
   κόκκινο στο εσωτερικό
• Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

• Μέγεθος σχεδίασης φορητού υπολογιστή
• Πάχος χάλυβα: 5 χιλ. η πόρτα + 2 χιλ. το σώμα
• Οι πόρτες και ο σκελετός είναι κομμένα με λέιζερ
• Ηλεκτρομηχανική κλειδαριά (Motorized)
• 2 σετ συστήματα έκτακτης ανάγκης: ηλεκτρονική μονάδα
   έκτακτης ανάγκης (CEU) και μηχανικό κλειδί έκτακτης ανάγκης
• 2 σετ συστήματος κωδικού: προσωπικό κωδικό σύστημα και
   κύριο κωδικό σύστημα
• 2 τρόπους λειτουργίας: λειτουργία χρήστη σπιτιού και
   λειτουργία χρήστη ξενοδοχείου
• Άνοιγμα και κλείσιμο με 3-6 ψηφία του προσωπικού
   κωδικού και 6 ψηφία του κύριου κωδικού
• Αμερικάνικο πληκτρολόγιο ADI
• Σύστημα αυτόματου κλειδώματος μετά από 4 ανεπιτυχείς
   προσπάθειες πληκτρολόγησης κωδικών (0, 15' ή 30' αναμονής)
• Οθόνη LED
• Η οθόνη LED δείχνει στοιχεία σφάλματος, την κατάσταση
   της ισχύος, την παράμετρο του προγράμματος, την
   διαδρομή ελέγχου, την ημερομηνία και την ρύθμιση της ώρας
• Κωδικός για την λειτουργία αποκοπής
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες 4 x 1,5V AA/LR6
• Πλήκτρο παράκαμψης έκτακτης ανάγκης
• Mόνιμη μνήμη ώστε ακόμα κι αν οι μπαταρίες αδειάσουν,
   ο κωδικός να παραμένει μόνιμα αποθηκευμένος
• Λειτουργία ενοικίασης και αναφορά δραστηριότητας
• Η διαδρομή ελέγχου των τελευταίων 100 ανοιγμάτων και
   κλεισιμάτων μπορεί να διαβαστεί και να εκτυπωθεί
• Προ-διάτρητες οπές στερέωσης
• 4 απαραβίαστες βίδες
• Χρώμα: Μαύρο στο εξωτερικό και κόκκινο στο εσωτερικό
• Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

     STK-S 

     STK-M 

     STK-L 

     STK-H 
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Για μεγαλύτερη αντίσταση στις απόπειρες των κλεφτών, όλα τα SWITZERLOCK 
χρηματοκιβώτια σπιτιού είναι φτιαγμένα από ατσάλι πάχους 10 χιλ. και στις 6 πλευρές τους.

Το 15% των χρηματοκιβωτίων παραβιάζονται με την χρήση μοχλού στο διάκενο της πόρτας.
Για να αποφευχθεί τέτοια παραβίαση, το χρηματοκιβώτιο σπιτιού SWITZERLOCK έχει
ελάχιστο διάκενο γύρω από την πόρτα χάρη στην κοπή της πόρτας με λέιζερ.

Τα χρηματοκιβώτια σπιτιού SWITZERLOCK έχουν σχεδιαστείμε εσωτερικούς μεντεσέδες,
αντί εξωτερικών μεντεσέδων για να αποφευχθεί η πιθανότητα να κοπούν.

Το 25% των χρηματοκιβωτίων που παραβιάζονται ανοίγουν με το κλειδί τους ή με αντικλείδι.
Για να αποφευχθεί αυτή η παραβίαση, το χρηματοκιβώτιο σπιτιού SWITZERLOCK έχει
σχεδιαστεί με ψηφιακό πληκτρολόγιο τοποθέτησης κωδικού αντί κλειδώματος με κλειδί
για να μην χαθεί ή κλαπεί ή ακόμη να μην κάνει κάποιος αντικλείδι.

Τα χρηματοκιβώτια σπιτιού SWITZERLOCK έχουν σχεδιαστεί ώστε να μην χρειάζονται
εξωτερικό κλειδί για να αποτραπεί η κλοπή ή η απώλειά του ή το να κατασκευάσει
κανείς αντικλείδι.

Χρηματοκιβώτια σπιτιού
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Stefanidis Group
SwissPostBox 151763
Postfach
8010 Zurich - Switzerland
Τηλ: +41445209248
Email: info@stefanidisgroup.com

Στεφανίδης T. & Σια ο.ε.
Switzerlock Hellas
58100 Νέος Μυλότοπος, Γιαννιτσά
Τηλ: +30 2351 100 348
E-mail: info@switzerlock.gr
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